MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA

FELHÍVÁS
a Készletleltár analitikát szolgáltató
ügyviteli szoftvereket fejlesztő,-és értékesítő szervezetek részére.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati eljárásainak
támogatását szolgáló készletleltár adatok letöltésére és beolvasására önkéntesen alkalmazható
Készletleltár
adatexport
útmutatót
(letölthető
a
kamara
honlapjáról:
http://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport).
A Készletleltár adatexport célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények
megfogalmazásával segítse a készletleltár programot készítő és értékesítő szervezeteket a
könyvvizsgálatoknál (jogszabályban előírt független könyvvizsgálatok és belső auditok) szükséges
rekordjainak elkészítésében és exportálásban. A javasolt útmutató alkalmazása kölcsönös üzleti és
szakmai előnyökkel járhat mind az ügyviteli szoftverfejlesztő-értékesítő szervezetek és ügyfeleik, mind
pedig a könyvvizsgálók számára.
A kamara el szeretné érni, hogy a szoftverfejlesztők önkéntes csatlakozása révén a Készletleltár
adatexport útmutató szerinti programfunkció minél szélesebb körben terjedjen el, lehetővé tegye az
informatikai adatátvételek és az alkalmazói szoftverek továbbfejlesztését, alapul szolgálhasson a
könyvvizsgálati ellenőrzések programozott elvégzéséhez.
Az Készletleltár adatexport útmutató XML formátumot tartalmaz, mely széles körben ismert, a
közigazgatás felé teljesített adatszolgáltatásban is elterjedt. A fejlesztések elősegítése érdekében
készült el a Keszletleltar_adatexport_xml_sema.xsd.
Kérjük, a készletleltár készítésére alkalmas funkcióval rendelkező fejlesztőket, hogy fejlesztési
tervükbe állítsák be a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által készített Készletleltár adatexport
útmutatóban szereplő adatszerkezet előállítását és az adatexport funkcióval (menüponttal) bővítsék
ügyviteli programjukat.
A kamara szakértői tisztában vannak azzal, hogy az Készletleltár adatexport útmutató alkalmazása a
szoftverfejlesztők számára többlet munkaráfordítást jelent, egyúttal feltételezik, hogy a fejlesztés az
ügyviteli programok soros korszerűsítésével egy ütemben elvégezhető és nem jelent vállalhatatlan
befektetést. A megtérülés az informatikai eszközök szélesebb elterjedése, a közvetlen és közvetett
előnyök révén várható.
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A szoftverfejlesztők számára várható előnyök:
-

-

A Készletleltár adatexport útmutató megvalósításának közvetlen előnyét jelenti, hogy a
fejlesztők az ügyfeleik által közvetített könyvvizsgálói és egyéb ellenőrzési igények egyedi
kiszolgálása helyett, a kamara által készített egységes struktúrával és formátummal
szolgáltathatnak adatot.
Az adatexport közvetlen letöltésének lehetősége növelheti az ügyfelek elégedettségét.
Az adatexportálás megvalósítása új piaci lehetőségeket is jelenthet a szoftverfejlesztők
számára, mivel a speciális könyvvizsgálói felhasználói igényekre alapozott program
készítésével ügyfélkörűket bővíthetik.

A kamara elismeréssel adózik a csatlakozó szoftverfejlesztők irányába és saját eszközeivel támogatja
marketing tevékenységüket.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vállalt támogatások:
A kamara az adatexportot megvalósító szoftverfejlesztőkkel együttműködési megállapodást köt,
melyben az alábbi vállalásokat teszi:
- A kamara az adatexport útmutatót karbantartja, frissíti, amennyiben szükséges.
- A kamara a Készletleltár adatexport útmutatót hivatalos weblapján közreadja, elérhetőségét
folyamatosan fenntartja.
- A kamara a szoftverfejlesztők számára E-mailen fejlesztési támogatást nyújt, melynek
keretében az elkészített adatexport megfelelőségét teszteli és visszaigazolja.
- A kamara weblapján teszt programot tesz elérhetővé, mellyel a fejlesztők és a felhasználók
ellenőrizhetik az adatállományok formai megfelelőségét.
- A kamara a szoftverfejlesztők nyilvános adatait weblapján közreadja.
- A kamara szakmai rendezvényein az adatexportot megvalósító szoftverfejlesztők cégnevét,
elérhetőségét közzéteszi.
- A kamara oktatási programjában a készletleltár adatexport szakmai lehetőségeit ismerteti.
- A kamara marketing célú felhasználásra, jogilag védett elektronikus képet és szöveget ad át,
mely a kamara logóját és a „Könyvvizsgálóbarát-szoftver” feliratot tartalmazza.
Egyúttal értesítjük a szoftverfejlesztő-értékesítő szervezeteket, hogy felhívásunkkal egy időben
tájékoztattuk a kamara több ezres tagságát az Készletleltár adatexport útmutató használatának
lehetőségéről és javasoltuk számukra, hogy ügyfeleiknél kezdeményezzék az ügyviteli
szoftverfejlesztések végrehajtását.

Bízunk a kölcsönös üzleti és szakmai előnyök felismerésében és a kamara kezdeményezésének széles
körű elterjedésében.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
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